Informativo da Micro e Pequena Empresa – FIERN

Agenda do Sistema FIERN
20/11/2015 – Curso promovido pela
FIERN/CIN
sobre
“NEGOCIAÇÃO
INTERNACIONAL – Participação em feiras e
rodadas. Local: FIERN – Auditório do 1º Andar – Das 8h30
à 12h30 e 13h30 às 17h30. Contato: 3204-6309 e 3204-6364e-mail: cin@fiern.org.br / brunaguerreiro@fiern.org.br

Compras Governamentais
Editais Publicados. Links:
Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura de Alexandria/RN
Prefeitura de Caicó/RN
Prefeitura de Macaíba/RN
Prefeitura de Mossoró/RN
Prefeitura de Natal/RN
Prefeitura de Olho D’água dos Borges/RN
Prefeitura de Parelhas/RN
Prefeitura de Parnamirim/RN
Prefeitura de Pau dos Ferros/RN
Prefeitura de São Gonçalo do Amarante/RN
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Indicadores Econômicos
O Índice Nacional de Expectativa do
Consumidor - INEC cresceu 1,0% em outubro
na comparação com setembro e reverte
parcialmente a queda registrada no mês
anterior. O aumento do índice representa
uma redução do pessimismo do consumidor,
uma vez que se mantém em nível baixo. O
índice de 97,3 pontos é 13,1% inferior ao
registrado em outubro de 2014 e 11,4%
menor que a média histórica. Na comparação
com setembro, o INEC registra crescimento
em outubro por conta das expectativas de
inflação e desemprego, que se tornaram
menos pessimistas no mês. Além disso,
influenciado pelo período de fim de ano. Portal
da Indústria-CNI – ICEI – Índice Nacional de Expectativa do
Consumidor.

Ano 02 – Número 19 – 12 de novembro de 2015

Interesse M P E
Pequenas empresas serão beneficiadas com novo Proadi do RN
Aprovado na Assembleia Legislativa do RN, no dia 10.11, o novo Proadi cria um fundo de aval na Agência de Fomento
(AGN) que favorece a implementação do programa de Compras Governamentais.
Emendas feitas à redação original do Projeto de Lei que dispõe sobre a reformulação do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte (PROADI) e aprovação do projeto em si beneficiam o segmento das
micro e pequenas empresas. As alterações no texto vão permitir que pequenas indústrias que ultrapassarem os limites
de enquadramento no Simples – faturamento anual de até R$ 3,6 milhões – possam migrar para o regime de tributação
normal, aderir ao programa e receber incentivos fiscais. O projeto foi aprovado por unanimidade no plenário da
Assembleia Legislativa. Íntegra: Portal Agência Sebrae.

Guilherme Afif é eleito Diretor-Presidente do Sebrae Nacional
O Sebrae Nacional conta com nova diretoria executiva desde quinta-feira, 29.10. Eleito pelo Conselho Deliberativo
Nacional, sob a presidência do presidente da CNI, Robson Braga, Guilherme Afif Domingos, ex-ministro da Secretaria da
Micro e Pequena Empresa, inicia novo mandato à frente da instituição, como Diretor-Presidente do Sebrae Nacional.
Segundo ele, quatro pontos serão vitais em sua gestão: a implementação da REDESIM em todo o país, o projeto Jovem
Aprendiz, a formulação de políticas públicas mais vigorosas para os pequenos negócios, principalmente com relação à
concessão de crédito, e a estruturação do programa Crescer sem Medo, que tem a missão de melhorar o ambiente legal
para as micro e pequenas empresas. Íntegra: Portal Agência Sebrae.

Projeto de Lei PL 3336/2015, de autoria do deputado Marco Antônio
Cabral (PMDB-RJ), autoriza o Poder Executivo a criar órgão destinado à
prestação de orientação aos que desejam constituir as pessoas jurídicas
O Projeto autoriza a criação de órgão administrativo, no âmbito dos bancos públicos federais, destinado à orientação
jurídica e contábil de pessoas jurídicas como: a) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada; b) Microempresa; c)
Empresa de Pequeno Porte; d) empresa em início de atividade, compreendendo aquela que se encontra no período de
180 dias a partir da data de abertura do CNPJ. Íntegra: Portal da Indústria - CNI.

Câmara Federal aprova Medida Provisória que facilita pagamento de
dívidas tributárias contestadas
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, 03.11, a Medida Provisória 685/15, que permite ao
contribuinte quitar débitos tributários, vencidos até 30 de junho de 2015, com a Receita Federal ou a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, se estiverem em discussão administrativa ou judicial. A matéria será votada ainda pelo Senado.
Para aderir ao Programa de Redução de Litígios Tributários (Prorelit), instituído pela medida, o contribuinte deverá pagar
uma parte em dinheiro e a outra poderá ser abatida com créditos gerados pelo uso de prejuízos fiscais e da base de
cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). O texto aprovado para a MP é o parecer do senador
Tasso Jereissati (PSDB-CE), que diminui o valor da parcela em dinheiro de 43% do total do débito para 30%, 33% ou 36%.
Se essa parcela for quitada até 30 de novembro de 2015, será de 30% do débito consolidado. Se a empresa optar por
parcelar mensalmente, serão usados os 33% (duas parcelas) e 36% (três parcelas), com todas as parcelas corrigidas pela
taxa Selic mais 1% no mês do pagamento. A MP foi publicada em julho de 2015 e previa 30 de setembro como o último
dia para a adesão ao programa. O texto aprovado pela Câmara passou para 30 de novembro. Íntegra: Portal Câmara Notícias.

Interesse Geral da Indústria
Instituições financeiras projetam inflação em 9,99%, este ano
Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) esperam que a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), chegue a 9,99%,
este ano. Na semana passada a previsão era 9,91%. De acordo com o boletim Focus, divulgado no dia 09.11, a estimativa passou de 6,29% para 6,47%, no próximo ano. O
centro da meta de inflação é 4,5%. Na última quinta-feira (05.11), o diretor de Política Econômica do BC, Altamir Lopes, admitiu que a inflação só deve ficar em 4,5% em 2017.
Na reunião de setembro e de outubro, o Copom optou por manter a Selic em 14,25% ao ano. A expectativa das instituições financeiras é que o Copom mantenha a Selic em
14,25% ao ano, na última reunião de 2015, marcada para os dias 24 e 25 deste mês. Para o final de 2016, a expectativa para a Selic passou de 13% para 13,25% ao ano. A
economia brasileira deve encolher 3,10%, este ano. Essa foi a 17ª piora consecutiva na estimativa para a queda do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e
serviços produzidos no país. Na semana passada, a estimativa estava em 3,05%. No próximo ano, a projeção de retração passou de 1,51% para 1,9%, no quinto ajuste
consecutivo. Na avaliação do mercado financeiro, a produção industrial deve ter uma queda de 7,4%, este ano, e de 2% em 2016. A pesquisa do BC também traz a projeção
para a inflação medida pelo IGP-DI, que passou de 10,14% para 10,44%, este ano. Para o IGP-M, a estimativa subiu de 9,88% para 9,96%, em 2015. A estimativa para o IPCFipe foi alterada de 10,02% para 10,16%, este ano. A projeção para a alta dos preços administrados passou de 16,50% para 17%, este ano, e de 6,75% para 6,95%, em 2016. A
estimativa para o dólar permanece em R$ 4, ao final deste ano, e em R$ 4,20, no fim de 2016. Íntegra: Portal EBC Agência Brasil.
| Informativo MPE FIERN | Informativo da Micro e Pequena Empresa - Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte.
| Presidente da FIERN e COMPEM/CNI: Amaro Sales de Araújo. | Presidente do COMPEM/FIERN: Heyder de Almeida Dantas.
| Para mais informações – Ernani Bandeira de Melo Neto – Assessor Corporativo - ernanibandeira@fiern.org.br.
| Endereço: Av. Senador Salgado Filho, 2860 - Lagoa Nova - Natal/RN | CEP: 59075-900 | Autorizada a reprodução desde que citada a fonte.

“[…] Somente o desenvolvimento – com sustentabilidade e justiça social – pode transformar o Rio Grande do Norte. E,
juntos, nós podemos avançar muito mais! [...]” Amaro Sales

Interesse do COMPEM/CNI
Amaro Sales preside reunião do COMPEM/CNI, em Brasília
O Conselho Temático de Micro e Pequenas Empresas da CNI (COMPEM) realizou na sede da Confederação Nacional da Indústria, em Brasília, a sua 5ª reunião ordinária
de 2015, em 26.10.15. Aprovação da ata da 4ª reunião, palestras e debates marcaram o evento, conduzido pelo presidente do Conselho e da FIERN, Amaro Sales.

A primeira palestra foi sobre “Inspeção do Trabalho para as Micro e Pequenas Empresas”, ministrada pelo Secretário Substituto de Inspeção do Ministério do Trabalho
e Emprego, Rinaldo Marinho. Em seguida a Gerente Executiva da Unidade de Relações do Trabalho da CNI, Sylvia Lorena, tratou da NR-12.
Para tratar do cenário nacional o convidado foi o Gerente Executivo da Unidade de Assuntos Legislativos da CNI, Marcos Borges, que traçou um “Panorama do
Congresso Nacional”.
No turno da tarde a reunião começou com a Gerente de Serviços de Internacionalização da CNI, Sarah Saldanha, que falou sobre “Estratégia Internacional para as
Micro e Pequenas Empresas”, seguida da equipe do BNDES, formada pelos executivos Ricardo Albano Rodrigues e Thiago de Paula, que apresentaram a palestra:
BNDES-Linhas de Crédito para as MPEs e Cartão BNDES.
Para acelerar as discussões em torno das micro e pequenas empresas, o advogado da Diretoria Jurídica da CNI, Fabiano Pereira, fez uma explanação sobre a “Resolução
do Comitê Gestor do Simples Nacional: Declaração do ICMS-Substituição Tributária”.
E por fim, o Gerente Executivo da Unidade de Relacionamento com o Poder Executivo da CNI, Pablo Cesário, fechou o dia de debates falando sobre “Tratamento
Diferenciado para as MPEs na Lei Anticorrupção”.
Íntegra: Portal Sistema FIERN.
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